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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-04-15 

Dnr 2014/120 

Svar på medborgarförslag om belysning av Rådhuset och tak
ryttaren 

INLEDNING 
Lars M Johnson inkom 2014-01-20 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställ
aren föreslår att det sätts upp belysning på Rådhusets fasad ut mot Stora torget och 
på takryttaren. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/93/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/93/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2014/93/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 99 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkan de 

33 (43) 
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Per-Olov Rapp 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Svar på medborgarförslag om belysning av rådhuset och 
takryttaren 

l 

Lars M Johnson inkom den 20 januari 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att det sätts upp belysning på rådhusets fasad ut mot 
stora torget och på takryttaren. 

Förslagsställaren skriver att det är viktigt att man tar tillvara stadens kulturmiljöer. 
En fasadbelysning på rådhuset skulle göra torget och rådhuset till den självklara 
historiska centrala plats, som den är på dagen, även under dygnets mörka timmar. 

Det pågår ett arbete med att ta fram en lösning på att göra Stora torget tillgängligt 
med beaktande på torgets kulturhistoriska värde. l detta arbete bör en utredning av 
fasadbelysning av rådhusets och takryttaren ingå. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att anse medborgarförslaget besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande Kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -o l o v .ra p p@ sal a .se 
Direkt: 0224-74 7100 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
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Yttrande över medborgarförslag om belysning av Rådhuset och 
takryttaren. 

Det pågår ett arbete med att ta fram en lösning på att göra Stora Torget tillgängligt 
med beaktande på torgets kulturhistoriska värde. l detta arbete bör en utredning av 
ev belysning av Rådhusets fasad samt takryttaren ingå. 

Lokalförvaltarna 

Åsa Eriksson 

Enhetschef 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, sala 
Växel: 0224-74 79 10 
Fax: 0224-188 50 
tekniska @sala.se 
www.sala.se 

Åsa Eriksson 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 
Lokalförvaltarna 

asa. er i ksson@ sa l a .se 
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Medborgarförslag 

Ang. belysning av Rådhuset och dess "Takryttare" under dygnets mörka 

timmar. 

" Det är viktigt att man tar tillvara stadens kulturmiljöer." 

Såstår det så vackert i framtidsplaneringen för Sala stads centrum. 

Jag föreslår därför att KF beslutar att ordna med fasadbelysning av rådhusets 

fasad mot stora Torget och belysning med några spotlights av den s. k. 

Takryttaren å rådhusets tak. 

Den ovan föreslagna belysningen skulle ge torget och vårt gamla fina rådhus 

tillbaka dess självklara, historiskt centrala plats även under dygnets mörka 

timmar. 

Med högaktningsfull hälsning 

,·;;L~9D (ll 
Lars M Johnson 

Dammgata 11 

Sala 


